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Stowarzyszenie Społeczności Osiedlowej „Aura”
 w Raciborzu 

zaprasza dzieci i młodzież w wieku 7-13 lat
na zajęcia do Klubów Osiedlowych „Itaka” i „Cegiełka” 

1.       „Wakacje z X Muzą” w dniach 6-10 lipca 2020 r.
W programie:  4 wyjścia do kina „Bałtyk” ,  pobyt w Parku Wodnym H2Ostróg,   wycieczka do
Górskiego Parku Równica: kino 7D, zabawa na całorocznym torze saneczkowym,

2. „Jak ryba w wodzie,czyli nauka pływania” w dniach 13-17 lipiec 
2020 r.
W programie: 4 dni zajęć z instruktorem na pływalni, zajęcia rekreacyjno-sportowe, wycieczka do
Tarnowskich Gór/ pobyt w Parku Wodnym , korzystanie z atrakcji obiektu,

3. „Leśne echa - piękno Arboretum Bramy Morawskiej” w dniach 
20-24 lipiec 2020 r.
W  programie:  oprowadzanie  Arboretum-  osobliwości  flory,  basen  miejski  w  Oborze,  zajęcia
rekreacyjne,”Leśne  impresje”-wykonujemy  ekotorby,  wycieczka  do  Śląskiego  Ogrodu
Botanicznego w Mikołowie: gra terenowa i warsztaty, ognisko z pieczeniem kiełbasek,

4. „Vivat theatrum”  w dniach 27-31 lipiec 2020 r.
W programie:  warsztaty  „Lalki,  kukiełki,  pacynki-animacja”,  teatrzyk cieni,  prezentacja  „Teatr
antyczny-  tragedia  i  komedia”,  basen  miejski  w  Oborze,  wystawa  komiksu  w  Muzeum,
przedstawienie teatru z Krakowa w plenerze +piknik,

5. „Lato w obłokach” w dniach 3-7 sierpień 2020 r.
W programie: warsztaty modelarskie,pokaz modeli zdalnie sterowanych,basen miejski w Oborze,
wycieczka  do  Międzybrodzia  Żywieckiego  na   górę  Żar:  kolejka  linowo-terenowa  na  szczyt,
obserwacja lotów szybowców i paralotni, letni tor saneczkowy.

6. „Podróże małe i duże” w dniach 10-14 sierpień 2020 r.
W  programie:  prezentacje  i  warsztaty  z  różnych  stron  świata”Japonia-kraj  kwitnącej  wiśni”,
„Remus i Romulus- legendarni założyciele Rzymu”, „Zanzibar pachnący goździkami 
i cynamonem”, konkursy, ciekawostki i atrakcje. Basen miejski w Oborze. Wycieczka do Inwałdu :
 Park Miniatur, Duży Lunapark,Warownia Średniowieczna.

Pobieranie dokumentów ze strony Stowarzyszenia i zapisy on-line od dnia 26.06.2020:
 stowarzyszenie-aura.org
Zapisy na półkolonie do Klubów „Itaka” i „Cegiełka”:
w siedzibie Stowarzyszenia- Klub Osiedlowy „Itaka” ul. Pracy 21     /tel.+48 884134019/   
w dniach :

– 30.06.2020 w godz. 15.00-18.00
– 01.07.2020 w godz. 15.00-18.00
– 02.07.2020 w godz. 11.00-14.00

Dofinansowanie: Miasto Racibórz      
                                                        zapraszamy


